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Johdanto
Opiskelijakunta JAMKOn opiskelijapalautekysely, Jupinaviikot, järjestettiin 12. – 25.3.2018 välisenä
aikana. Kyselyn laatimiseen osallistuivat JAMKOn edunvalvonnasta vastaavat hallituksen jäsenet ja
työntekijät. Vuoden 2018 kysely oli huomattavasti tiiviimpi kuin aiempien vuosien kysely. Tänä
vuonna kysely toteutettiin yhteistyössä JAMKin kanssa, sillä se korvasi tavallisesti toisen vuoden
opiskelijoilla teetetyn kyselyn. Kysymykset koskivat koulutuksen laatua, opetusta ja ohjausta,
opiskelijoiden hyvinvointia. Kerättyjen palautteiden kokonaismäärä oli 396 kappaletta.
Jupinaviikoilla netissä järjestettyyn suomenkieliseen kyselyyn vastasi 15 musiikin opiskelijaa, joista
yksi oli monimuoto-opiskelija. Loput 14 oli päiväopiskelijoita.
Kyselylomake oli avoinna koko Jupinaviikkojen ajan, eli 12.-25.3.2018. Opiskelijoita tiedotettiin
kyselystä JAMKOn nettisivuilla, Elmo-intrassa, Facebook -sivuilla, Instagram-tilillä, sähköpostilla
lähetettävän Viikkotiedotteen kautta sekä julisteiden avulla. Kyselyssä oli sekä asteikkokysymyksiä
että avoimesti vastattavia. Tässä raportissa käsitellään seuraavia kyselyn avoimia kysymyksiä:
•
•
•

Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta ja ohjauksesta JAMKissa?
Miten JAMKin digitaalisia opetus- ja opiskeluympäristöjä tulisi kehittää?
Miten kehittäisit opiskelijoille tarjottavia tukipalveluja (esim. opiskelijapalvelut, kirjasto,
HelpDesk, opiskelijakunta JAMKO)?
• Miten ensimmäisenä vuonna järjestetty opiskelijatutorointi vastasi tarpeisiisi?
• Millaista tukea tai ohjausta tarvitset ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen?
• Miten toivoisit JAMKin edistävän sinun hyvinvointiasi?
Palautteista on koottu lyhyet tiivistelmät jokaisen kysymyksen kohdalta. Tässä tiivistelmässä
nostetaan esiin palautteiden pääteemoja.
Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

Palautteiden tiivistelmä

Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta ja ohjauksesta JAMKissa?
Suurimmaksi osaksi opetusta pidetään tasokkaana, mutta siinäkin on pientä vaihtelua opettajasta
riippuen. Yleisesti instrumentti- ja teoriaopetusta pidetään hyvänä. Negatiivista palautetta tuli
ohjauksen saralla, esimerkiksi koskien opinnäytetyötä ja harjoittelua.
Miten JAMKin digitaalisia opetus- ja opiskeluympäristöjä tulisi kehittää?
Eniten haluttaisiin selkeyttä verkkoympäristöön. Verkko-opiskelun mahdollisuuksia haluttaisiin
enemmän, ja itse verkko-opiskelua voisi koittaa helpottaa. Koetaan että erilaisia verkkoalustoja
koskien tehtävänantoja on liikaa.
Miten kehittäisit opiskelijoille tarjottavia tukipalveluja (esim. opiskelijapalvelut, kurjasto,
HelpDesk, opiskelijakunta JAMKO)?
Suurimmaksi osaksi palaute oli ”ihan hyvää” tai muuta positiivista. Esimerkiksi musiikin kirjastoa
kehuttiin. Muuten palaute oli ”en osaa sanoa”, eli juuri mitään suoria kehityskohteita ei noussut
esille. Jotkut haluaisi lisätä tapahtumien määrää.
Miten ensimmäisenä vuonna järjestetty opiskelijatutorointi vastasi tarpeisiisi?
85% vastaajista vastasi hyvin tai erittäin hyvin. Onnistuneista asioista ei juuri sanottu mitään,
yleisesti kommentit olivat vaan ”hyvin”. Negatiivista palautetta tuli tammikuussa aloittaneilta, jotka
kokivat, että eivät juuri saaneet ollenkaan ohjausta. Myös tutorien määrää haluttaisiin lisätä.
Vertaistutorit saivat kommentteja, että toiminta toimi joko todella hyvin, tai että esimerkiksi,
pienryhmätapaamisia oli liian vähän.
Millaista tukea tai ohjausta kaipaisit ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen?
Tutoropettajien kanssa pitäisi olla henkilökohtaisia kontakteja enemmän. Tällä seurattaisiin, että
opinnot etenevät ja että ne etenevät tasaiseen tahtiin. Opinnäytetyön kanssa apua voisi olla
tarjolla enemmän. Yleisesti lisää opinto-ohjausta ja tietoa opintoihin liittyen, kuten mitä kukin
opiskeluvuosi pitäisi sisällään.
Miten toivoisit JAMKin edistävän sinun hyvinvointiasi?
Esille nousi, että tasa-arvoa suuntautumisien välillä pitäisi lisätä. Koetaan, että toisia aloja
opetetaan eri tavalla kuin toisia, eli yhdenvertaista opettamista. Kuitenkin yksilöiden vahvuuksien
huomioiminen nousi myös esille. Yksilöiden vahvuudet pitäisi ottaa huomioon henkilökohtaisessa
ohjauksessa.

Musiikin vastausten keskiarvot ja suhde kaikkien kyselyyn vastanneiden
keskiarvoon
Hieman alempina keskiarvoon nähden, musiikin alalla koetaan, että opinnot ei niin hyvin käsittele
työelämästä nousevia kysymyksiä. Myös tasa-arvo JAMKissa koetaan hiukan keskiarvoa
alemmaksi, joka nousee esille myös saaduista vastauksista. Loput kohdat ovat kuitenkin yli
keskiarvon, ja selvästi yli keskiarvon on kohta, jonka mukaan saatu palaute tukee oppimista.

